
Všeobecné podmienky fotosúťaže  
 
Tieto Všeobecné podmienky fotosúťaže (ďalej len „podmienky fotosúťaže“) sa použijú 
výhradne na fotosúťaž Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. Takto zdravo žijem ja! (ďalej 
len „fotosúťaž“). Stanovujú pravidlá na prihlásenie, účasť, získanie a odovzdanie cien vo 
fotosúťaži, ako aj práva a povinnosti súťažiacich. Organizátorom fotosúťaže je Všeobecná 
zdravotná poisťovňa, a.s., IČO: 35 937 874, Panónska cesta 2,  851 04 Bratislava, mestská 
časť Petržalka (ďalej len „VšZP“). 
 
1. Trvanie fotosúťaže 
Fotosúťaž je časovo vymedzená na obdobie od 1. 6. 2017 do 13. 9. 2017 (vrátane). VšZP si 
vyhradzuje právo zmeniť konečné rozhodnutie súvisiace s trvaním a konaním fotosúťaže 
a upraviť jej pravidlá.   
 
2. Účasť vo fotosúťaži 
Do fotosúťaže sa môžu zapojiť poistenci VšZP starší ako 18 rokov, ktorí v období od 1. 6. 
2017 do 31. 7. 2017 (vrátane) zašlú  jednu fotografiu, ktorá zachytáva ich vlastnú cestu za 
zdravím a vyplnia súťažný formulár na stránke www.vszp.sk/fotosutaz. Fotografiu treba 
poslať vo formáte JPEG v skomprimovanej veľkosti max. do 1 MB, pričom originál fotografie  
je potrebné zachovať vo formáte JPEG aj vo veľkosti min. 5 MB na prípadnú účasť vo finále 
a tlač veľkoplošných fotografií v súvislosti s pripravovanou výstavou fotografií finálovej 
desiatky.   
 
Časový harmonogram fotosúťaže  
 
1. 6. 2017 –  31. 7. 2017 – zasielanie súťažných fotografií 
1. 8. 2017 – 11. 8. 2017 – výber 10 najlepších fotografií, ktoré postúpia do finále  
14. 8. 2017 – zverejnenie 10 najlepších fotografií na 
webstránke https://www.vszp.sk/fotosutaz/ a fanpage VšZP na sociálnej sieti Facebook  
14. 8. 2017 –  31. 8. 2017 – verejné hlasovanie na 
webstránke https://www.vszp.sk/fotosutaz/ 
4. – 5. 9. 2017 – spracovanie výsledkov verejného hlasovania a vyžrebovanie  5  účastníkov 
verejného hlasovania, ktorí získajú od VšZP vecné ceny z radov hlasujúcej verejnosti. 
7. 9. 2017 – zverejnenie oficiálnych výsledkov fotosúťaže na 
webstránke https://www.vszp.sk/fotosutaz/ a fanpage VšZP na sociálnej sieti Facebook.  
13. 9. 2017 – slávnostné vyhlásenie  najlepších fotografií a odovzdanie cien  10 
prezentátorom zdravého životného štýlu, ktorých najlepšie fotografie zachytávajú,               
a 5 vyžrebovaným účastníkom verejného hlasovania v priestoroch Generálneho riaditeľstva 
VšZP na Panónskej ceste 2 v Bratislave.  
 
  
Zamestnanci VšZP sú z fotosúťaže vylúčení. Každý poistenec, ktorý spĺňa pravidlá účasti 
(bod 2), sa môže do fotosúťaže zapojiť iba raz zaslaním jednej fotografie zobrazujúcej jeho 
cestu za zdravím.  
 
3. Ceny pre výhercov 
Prezentátori zdravého životného štýlu, ktorých zachytia najlepšie fotografie, získajú tieto 
ceny:  

1. Systémový fotoaparát Olympus E M10 Mark II Kit                                                       
+ fotobrašna Lowepro + darčeky v hodnote 55 € 

2.  Apple Iphone SE 32 GB 
3. 2-dňový pobyt pre 2 osoby vo Wellness Hoteli Patince 
4. CEWE FOTOKNIHA v hodnote 100 € 
5. TENS stimulátor OMRON E3 Intense 
6. CEWE FOTOOBRAZ v hodnote 70 € 
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7. Online fotokurz PHOTOVIA v hodnote 50 € 
8. Tlakomer OMRON 
9. Učebnica fotografovania – Mistrovství práce s DSLR 

10. Pamäťová karta SD 32 GB 
 
Každý súťažiaci splnením podmienok fotosúťaže získa poukaz v hodnote 10 € na 
zakúpenie CEWE FOTOKNIHY podľa vlastného výberu.    
 
4. Určenie výhercov a podmienky získania výhier  
O 10 výhercoch fotosúťaže rozhodne v 1. kole odborná porota. Následne  verejnosť 
(hlasovaním na stránke www.vszp.sk/fotosutaz/) vyberie víťaza fotosúťaže a určí poradie 
súťažiacich na ďalších miestach. Výhercami sa stanú súťažiaci, ktorí splnia podmienky 
uvedené v bode 2., poskytnú všetky údaje potrebné na riadnu a nezameniteľnú identifikáciu 
a budú vyhlásení za výhercov.  
 
Mená výhercov fotosúťaže zverejní VšZP na webstránke www.vszp.sk a fanpage VšZP na 
sociálnej sieti Facebook. Výhercovia budú informovaní aj  e-mailom, telefonicky alebo poštou 
s využitím kontaktných údajov zo súťažného formulára. 
 
VšZP nenesie žiadnu zodpovednosť za nesprávne a neúplné kontaktné údaje, ktoré výherca 
uvedie v súťažnom formulári. Ak VšZP vyzve výhercu, aby si prevzal cenu, resp. poskytol 
doplňujúce údaje potrebné na jej odovzdanie a výherca tak neurobí do 15 pracovných dní, 
nárok na výhru alebo akúkoľvek kompenzáciu mu zanikne. Nárok na výhru zaniká aj vtedy, 
ak výherca poruší akúkoľvek povinnosť stanovenú podmienkami fotosúťaže, alebo bude 
konať v rozpore s dobrými mravmi (poskytne nepravdivé údaje, získa výhru podvodným 
konaním a pod.). Ak výhercovi zanikne nárok na výhru, náhradného výhercu VšZP žrebovať 
nebude.  
 
VšZP nezodpovedá za chybné doručenie ceny spôsobené poštovou prepravou alebo 
v súvislosti s ňou. Prípadné nároky, ktoré vzniknú na základe chybného doručenia, resp. 
nedoručenia výhry, VšZP postúpi na výhercu. 
 
Na výhry z fotosúťaže nevzniká žiadny právny nárok. Výhru nemožno zameniť za  finančnú 
hotovosť,  ani za iné tovary alebo služby. Súťažiaci berie na vedomie, že výhru nie je možné 
vymáhať súdnou cestou.   
 
5. Osobné údaje 
VšZP spracúva osobné údaje súťažiacich na účel zabezpečenia fotosúťaže a odovzdania 
výhier. Súťažiaci účasťou vo fotosúťaži dáva VšZP súhlas so spracúvaním osobných údajov 
v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v rozsahu meno, priezvisko, telefón, e-mailová adresa a dátum 
narodenia na vyhodnotenie fotosúťaže, a to na dobu určitú, do 31.12.2017 (termín 
odovzdania cien). Tento súhlas môže dotknutá osoba kedykoľvek písomne odvolať podaním 
doručeným VšZP. Ak sa súťažiaci stane výhercom, súhlasí so zverejnením osobných údajov 
na webovej stránke www.vszp.sk, v časopise Partnerstvo a na fanpage VšZP na sociálnej 
sieti Facebook v rozsahu meno a priezvisko.  
 
6. Newsletter VšZP 
Ak súťažiaci poskytne súhlas na zasielanie newslettera, udelí tým VšZP v zmysle zákona č. 
122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov súhlas 
so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu e-mailová adresa na účelom zasielania 
noviniek, a to na dobu určitú, do poskytovania služby newsletter. Tento súhlas môže 
dotknutá osoba vo VšZP kedykoľvek písomne odvolať.  Odhlásiť sa z tejto služby možno aj 
v každom zaslanom newsletteri. 
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7. Daňové povinnosti 
Za splnenie prípadných daňových povinností zodpovedá výherca fotosúťaže, ktorý pri 
zdanení výhry postupuje v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení 
neskorších predpisov.  
 
8. Vyhlásenie súťažiaceho 
Súťažiaci vyhlasuje, že fotografia, ktorú poslal do súťaže je autentická a zachytáva jeho 
cestu za zdravím. Ďalej vyhlasuje, že fotografiu poslal do súťaže so súhlasom jej 
autora/autorky, ktorý/-á akceptoval/-a, že na súťažnú fotografiu sa nevzťahujú žiadne práva 
tretej strany. To isté platí  aj v prípade, ak je autorom fotografie sám súťažiaci. Súťažiaci 
zodpovedá za to, že ani ďalšie osoby vyobrazené na fotografii, ani majitelia objektov, 
v ktorých súťažná fotografia vznikla, si nebudú v súvislosti s použitím fotografie uplatňovať 
akékoľvek nároky. Na prípadné sťažnosti nebude VšZP reagovať. Súťažiaci súhlasí 
s použitím fotografie na propagáciu fotosúťaže na webstránke www.vszp.sk/fotosutaz/, 
fanpage VšZP na sociálnej sieti Facebook a v časopise Partnerstvo do 31. 12. 2017.  
Súťažiaci vyhlasuje, že sa oboznámil s podmienkami fotosúťaže a v celom rozsahu s nimi 
súhlasí. Akékoľvek obchádzanie pravidiel tejto fotosúťaže alebo pokus o ich zneužitie je 
dôvodom na okamžité vylúčenie účastníka z fotosúťaže. 
9. Osobitné ustanovenia  
VšZP si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa fotosúťaže podľa 
vlastného uváženia, zo závažných dôvodov fotosúťaž skrátiť, prerušiť, zmeniť jej pravidlá, 
alebo fotosúťaž aj bez náhrady úplne zrušiť.  
 
Tieto podmienky súťaže nadobúdajú účinnosť dňom 1. 6. 2017.  
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